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Memoriei
Părinţilor mei

Cuvânt înainte

Paginile de faţă adună însemnări făcute sub semnul
experienţei de viaţă a celor 75 de ani ce tocmai stau să-i implinesc.
Oricum, nu sunt pagini cu aer sapienţial; deşi cuprind şi impresii ale
propriei evoluţii formative cristalizate în timp, totuşi ele exprimă o
inevitabilă implicare în prezentul care doare. Multe dintre însemnări
împărtăşesc opinii, privind îndeosebi planul problemelor politice,
unde părerile, nu o dată şi adversităţile, nu pot lipsi. Ceea ce ştiu
astăzi mai ferm este faptul că nimeni nu este depozitarul adevărului
absolut, că, totodată, nimănui nu-i poate fi interzis, dacă îşi
întemeiază convingerile în idealuri validate istoric şi spirtual, să le
invoce public cu toată tăria. Unde lipseşte aceasta din urmă, îşi face
loc, în schimb, laşa ori interesata „corectitudine politică”, când nu
pertractarea ori chiar trădarea. Trădarea valorilor Patriei, acelea
regăsite în valorile Umanităţii întregi!
Autorul
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